
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

� � �� � �� � � � � � � � �

� � � �� � � � � � � � �� �

MULTI SPRAY 
Multifunkciós tisztító-, védő- és kenőspray

A Metabond Multi Spray egy többfunkciós termék tisztítás-
hoz, védelemhez és kenéshez. Kiváló vízálló és kúszási 
tulajdonságokkal rendelkezik, bármilyen felületre tapad, és 
nem károsítja a lakkot.

Előnyök
Hatékony kúszási tulajdonsága által gyorsan fellazítja az elzárt, 
elrozsdásodott, korrodált részeket.
Hatékonyan tisztítja a felületeket a szennyeződésektől, korom-
tól és zsíroktól.

Alkalmazás
Használat előtt alaposan rázza fel! Fújja a kezelendő részekre! 
Az alkatrészek meglazításához és a nedvesség eltávolításához 
hagyja állni néhány percet! Esetleg többször ismételje meg a 
műveletet!

WAX SPRAY

A Metabond Wax Spray kiválóan alkalmas autók, lakókocsik, 
hajók, motorkerékpárok, króm, műanyag, poliészter, festett, 
lakkozott felületek stb. gyors és tartós szuperfényű kezelésé-
hez.

Előnyök
Felfrissíti a festék színét, és intenzív fényt ad.
Tartósítja a festéket, megvédi az újraszennyeződéstől és a nap 
károsító hatásaitól.

Alkalmazás
A kezelendő felületek legyenek tiszták és szárazak! Használat 
előtt rázza fel a flakont! Permetezze nagyon vékonyan 30 
cm-ről a kívánt részekre! Hagyja röviden száradni, és száraz, 
finom mikroszálas vagy speciális polírkendővel addig polírozza, 
míg a szuper fényes védőréteg kialakul!
A tűző napon felmelegedett felületekre ne permetezze! Ideális 
hőmérséklet 15-25 °C.

Polírozó és magas fényű viasz



DPFCC

A METABOND DPFCC dízel részecskeszűrő-tisztítást katalizáló 
fém-organikus dízel üzemanyag-adalék, amely katalizátor-
ként szolgál a dízel részecskeszűrők regenerálásához. 

Előnyök
Meghosszabbítja a dízel részecskeszűrő élettartamát.
Biztosítja a dízel részecskeszűrő alacsony hőfokú teljes és gyors 
regenerálódását.

Alkalmazás
Alkalmazása különösen fontos rövid távú, városi forgalomban 
használt gépjárművek esetében! Öntse a flakon tartalmát az 
üzemanyagtartályba, majd tankoljon tele.  Betöltést követően a 
tele tank kijárásáig minimum egyszer 30-50 km-t egyfolytában 
közlekedjen, hogy a részecskeszűrő regenerálása megtörtén-
hessen. Ajánlott más égésjavítóval, tisztítóval, kenést javítóval, 
üzemanyag-adalékkal - pl. Metabond Megasel-lel - együtt 
alkalmazni. Használata folyamatosan, de legalább minden 5. 
teletankolás alkalmával ajánlott.

Dízel részecskeszűrő-tisztítást katalizáló adalék
BRAKE CLEANER

Rendkívül aktív, intenzív hatású tisztítószer fékalkatrészek-
hez, tengelykapcsolókhoz, sebességváltókhoz, motor alkatré-
szekhez, stb.

Előnyök
Minden lehetséges felületről hatékonyan eltávolítja a szennye-
ző anyagokat, például olajat, zsírt, karbont, fékfolyadékot és 
utcai szennyeződést. A fékalkatrészek Brake Cleaner-rel történő 
rendszeres tisztítása megakadályozza a fék nyikorgását.

Alkalmazás
Használat előtt alaposan rázza fel! Permetezze a kezelendő 
részekre, hagyja, hogy a szer feloldja a szennyeződést és elpáro-
logjon! Festett felületeken történő alkalmazás előtt végezzen 
összeférhetőségi próbát!

Fék- és alkatrész tisztító spray
DRY FILM SPRAY

A Metabond Dry Film Spray egy kiváló minőségű teflon 
tartalmú, zsírmentes, olajmentes kenőanyag, amely mélyen a 
felületbe hatolva hosszú távú védelmet nyújt. Kiváló víz- és 
nedvességtaszító tulajdonságokkal rendelkezik. 

Előnyök
Csökkenti a súrlódást és meghosszabbítja az alkatrészek 
élettartamát. Elősegíti a korrózióvédelmet.

Felhasználási terület
Berágódás elleni különleges kenőanyag műanyag csapágyak-
hoz, csúszó felületekhez, kábelekhez, láncokhoz stb. Ideális 
autóipari ablakemelőkhöz és napfénytető vezetőkhöz. Rendkí-
vül hatékony formaleválasztó a műanyag-, gumi- és faipari 
felhasználás számára.

Alkalmazás
Használat előtt alaposan rázza fel! A kezelendő felületek 
legyenek tiszták és szárazak! Permetezési távolság kb. 20 cm.

Teflon tartalmú szárazfilm spray


